
 

Vrije Gesubsidieerde Basisschool De Ginste  

Molstenstraat 83 
8780 Oostrozebeke 
 056 66 66 04 
 info@ginsteschool.be 
 www.ginsteschool.be 

 

 

 

 

 
 

Vlaamse week tegen pesten 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2018 

Van 2 tot en met 9 februari is het de Vlaamse Week tegen Pesten. En ook de 

Move tegen pesten is terug! Dit jaar vraagt Tinne Oltmans samen met Sander, 

Leonard en Thomas (van Ketnet) aan iedereen om vier stippen op je hand te 

zetten en zo te tonen dat je pesten niet oké vindt. 

 

         
 

Maar niet zomaar! 

Eerst moet het Manipest ondertekenen via de website van Ketnet. Daarin ga je 

akkoord met deze vier stellingen: 

 

 
 

Ook onze school doet mee! In alle klassen van de lagere school zal dit thema  

aandacht krijgen en krijgen de kinderen ook de kans het Manipest te onder- 

tekenen. Gedurende die week zal ook het Pestlied weerklinken en zal je 

wellicht hier en daar kinderen zien dansen op “De Move Tegen Pesten”. 

Omdat wij een goed gevoel bij de kinderen belangrijk vinden! 

 

Winter  

 

Winter. Je ziet weer de 

bomen  

door het bos, en dit licht  

is geen licht maar inzicht:  

er is niets nieuws  

zonder de zon. 

En toch is ook de nacht 

niet  

uitzichtloos, zolang er 

sneeuw ligt  

is het nooit volledig 

duister, nee,  
er is de klaarte van een 

soort geloof  

dat het nooit helemaal 

donker wordt.  
Zolang er sneeuw ligt is 

er hoop.  

 

Herman de Coninck 

 



 

Dikketruiendag 
 

 

Van Grijs naar Frisgroen 
 

De jaarlijkse Dikketruiendag van het Departement Omgeving is ondertussen een bekende symbolische actie. 

We doen een dikke trui aan, zetten de verwarming een graadje lager en tonen dat we ons inzetten voor het 

klimaat.  Ook wij doen opnieuw mee! 

 

Voor een gezond klimaat moeten we natuurlijk nog veel meer doen. 

Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door al de verharde oppervlaktes in echte hitte-

eilanden, waar de temperatuur 7 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op 

wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit. 

Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen 

wateroverlast. 

Daarom is het thema dit jaar: ‘Van grijs naar frisgroen’: we vergroenen de schoolomgeving om 

de klimaateffecten op grijze en verharde oppervlaktes tegen te gaan. In het voorjaar komt op onze parking 

een haag en 2 bomen. Ook in de speelzone aan de grote speelplaats zullen bomen en groene haagjes 

aangeplant worden. Op deze manier proberen wij, samen met de gemeente, ons steentje bij te dragen tot 

een gezonder leefklimaat. 

 

SCHOOLFEEST      

   
 

Het is bijna zover … 

Alle kinderen zijn 

volop met de 

voorbereidingen 

bezig voor dit 

leuke feest!  

Nog geen kaarten 

besteld? Haast je, 

want de 

voorstelling van 

15u30 is volledig 

uitverkocht!  

 

Paaseierenverkoop  
 

Voor het tweede jaar op rij verkopen wij, 

in samenwerking met de ouderraad,  

lekkere paaseitjes. 

De kinderen krijgen hierover later nog 

een brief mee naar huis. Donderdag,  

29 maart worden de paaseitjes 

meegegeven. Begin alvast al jullie 

vrienden en familie hiervoor warm te 

maken! 

 



 

Kalender februari 

 

 
 

 

2018 februari
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

29 30 31 01 02 03 04
Zwemmen 

L1+2+3

14u: Theater-

voorstelling L1

NM: 

maandopening 

lagere school

05 06 07 08 09 10 11
L2: Kronkeldiedoe

Dikketruiendag

Zwemmen 

L4+5+6

10u30: 

zwerfvuilactie L6 

(groep 2)

Rapport

12 13 14 15 16 17 18

Aswoensdag

Begin van de 

vasten

19 20 21 22 23 24 25
Zwemmen 

L1+2+3

8u40: 

Gebedsdienst 

verzorgd door L6

26 27 28 01 02 03 04
VM: Repetitie 

schoolfeest

VM: Repetitie 

schoolfeest

NM: Kaarting 

L4+5+6

Krokusvakantie


